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KIRIKUKAJA 
21. - 28. veebruar 2014 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Harjumaa aukodaniku tiitli pälvis Andres Põder 
21.02.2014 Harju Maavalitsus 
 
Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul 21. veebruaril andis 
Harju maavanem Ülle Rajasalu üle Harju maakonna aukodaniku tiitli Eesti 
Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Andres Põdrale. 
 
Kõrgeima maakondliku tunnustuse pälvija Andres Põder on tunnustamist väärt 
pühendunud panuse eest Eesti kirikuelu edendamisel ning inimesi ja ühiskonda 
mõjutava hoiaku väärtustamisel. 
 
Maavanem Ülle Rajasalu sõnul on Andres Põder missioonitundega töötanud väga 
vaimsel elualal, mõjutades seeläbi inimesi nii Harju maakonnas kui ka terves riigis. 
 
https://harju.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/d0QX/content/id/8658975 
 

 
Eesti Vabariigi 96. iseseisvuspäeva jumalateenistusel mälestati  isamaa 
eest langenuid 
24.02.2014 Pärnu Postimees 
 
Vabariigi aastapäeval osalesid peaminister Andrus Ansip, riigikogu aseesimees Jüri 
Ratas, Pärnu linnapea Toomas Kivimägi ja Pärnu maavanem Andres Metsoja Pärnu 
Eliisabeti kirikus toimunud jumalateenistusel, kus mälestati kõiki isamaa eest 
langenuid, kirjutas Pärnu Postimees. 
 
Teenistusel jutluse pidanud Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop ja Eesti 
Kirikute Nõukogu president Andres Põder arutles, et ajal, mil ristiusust sai eestlaste 
omausk, küpses ka suutlikkus iseseisvuseks ja omariikluseks.  
"On ju usk elujuhis, enese- ja maailmamõistmise alus. Suur osa meie kuulsast 
talupojatarkusest on ammutatud talutares tammsaarelikult pühakirja uurides," sõnas 
peapiiskop. 
 
Jumalateenistusel teenisid kaasa ka metropoliit Stefanus, Eesti Kirikute Nõukogu 
asepresidendid  Philippe Jourdan ja  pastor Meego Remmel ning Pärnu praost Enn 
Auksmann. 
 
Peapiiskopi jutlust saab lugeda siit: 
 
http://www.eelk.ee/eelk_uudised/uudis.php?id=691 
 
http://www.parnupostimees.ee/2707598/galerii-eliisabeti-kirikus-malestati-isamaa-eest-langenuid 
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Puudust kannatavate inimeste vastuvõtule Oleviste kirikus tuli üle 300 
inimese 
24.02.2014 Delfi 

 
Tallinnas Oleviste kirikus toimus 24. veebruaril kontsert-vastuvõtt puudust 
kannatavatele inimestele, kuhu tuli kohale umbes kolmsada inimest, kirjutas Delfi. 
 
Vabatahtlike abiga jagas Oleviste hoolekanne kohaletulnutele suupisteid. Kohvi 
pakkus Päikesekohvi ning kringlit jagas Olde Hansa peakokk Emmanuel Wille. 
 
Reet Linna luges ette europarlamendi saadiku Tunne Kelami tervituse. Oma tervituse 
tõi kokkutulnutele ka Indrek Tarand. Laulsid Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Kooli 
õpilased. Tallinna Sotsiaaltöökeskus esitles dokumentaalfilm "Koduta inimesed 
Tallinnas". Abivõimalusest Tallinnas rääkis sotsiaaltöökeskuse direktor Kersti 
Põldemaa. 
 
Kirikust sai kaasa võtta ka riideid ja jalatseid. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-ja-video-oleviste-kiriku-vaeste-vastuvotule-tuli-
veidi-ule-300-inimese.d?id=68096919 
 
 

Siim Valmar Kiisler: Eesti Kirikute Nõukogu on olnud vahend üksmeele ja 
ühiste arusaamade kujundamisel 
26.02.2014 Eesti Kirik 
 
Regionaalminister Siim Valmar Kiisler pühendas Eesti Kirikute Nõukogu 25. 
aastapäevale mõeldes tervituse. Ministri mõtted edastas 18. veebruaril Pühtitsa 
kloostris Kuremäel peetud konverentsil Siseministeeriumi usuasjade osakonna 
juhataja Ilmo Au. Tervituse on täispikkuses avaldanud ajaleht Eesti Kirik. 
 
„Võib kindlalt öelda, et EKN on olnud selleks piksevardaks, mis on hoidnud ära 
erinevate uskkondade omavahelisi konflikte, andnud ühise nõupidamislaua, mille 
taga probleeme arutada ning ühisele arusaamisele jõuda,“ kirjutas Kiisler. 
 
Regionaalminister peab oluliseks EKN-i üksmeelseid otsuseid, mis on aidanud riigil 
luua ja kujundada suhteid kirikute ja kogudustega. „EKNi näol on riigil olnud 
religiooniküsimustes kindel partner, kes esindab enamikku kindlat usku tunnistavaid 
inimesi Eestis,“ lisas minister Kiisler. 
 
Riigi ja EKN-i vahelisi suhteid peegeldab ka 2002. aastal Vabariigi Valitsuse ja Eesti 
Kirikute Nõukogu vahel sõlmitud ühishuvide protokoll. 
 
Regionaalministri täispikk tervitus siit: 
 
http://www.eestikirik.ee/riigil-on-kindel-partner/ 
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Tänavalapsed ehitasid endale kiriku ja kodu 
27.02.2014 Eesti Ekspress 
 
Ajakirjanik Viktoria Ladõnskaja kirjutab ajalehes Eesti Ekspress põhjaliku loo 
tänavalastest, kes on leidnud Peeteli kirikus endale kodu. 
 
1997. aastal alguse saanud töö Kopli liinidel hulkunud lastega on tänaseks kandnud 
vilja paljude keerulise sotsiaalse taustaga noorte muudetud elude näol. 
 
„Mitte lapsed pole halvad, vaid keskkond, kus nad elavad on sageli nende hilisemate 
probleemide põhjus,“ räägib EELK Tallinna Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse juht Mati 
Sinisaar. 
 
Sinisaar tõstab esile, et Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse töö jätkumine on olnud Jumala 
imeline arm ja õnnistus ning ollakse väga tänulikud kõikide inimeste eest, keda 
Issand on Peetelisse saatnud. 
 
http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/tanavalapsed-ehitasid-endale-kiriku-ja-
kodu.d?id=68113809 
 
 
 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Venemaa kutsus ukraina vaimulikke vältima religioosset konflikti 
26.02.2014 RIA Novosti 
 
Venemaa pöördus suuremate ukraina õigeusu kirikute vaimulike poole üleskutsega 
ennetada religioosse konflikti eskaleerimist riigis. 
 
Kirikulõhe Ukraina õigeusu kogukonnas peegeldab suuresti aastakümnete pikkust 
riigi poliitilist lõhe läänes olevate euroopameelsete ning idas ja lõunas asuvate 
venemeelsete vahel. Riigi suuremad kirikud on Moskva Patriarhaadi alla kuuluv 
Ukraina Õigeusu Kirik, Kiievi Patriarhaadi alluvuses olev Ukraina Õigeusu Kirik ja 
Ukraina Autokefaalne Õigeusu Kirik. 
 
Moskva Patriarhaadi alla kuuluv Ukraina Õigeusu Kirik kaebas provokatsioonide üle 
nende kirikute vastu. 26. veebruaril edastatud avalduses seisab, et tosin inimest 
üritasid oma valdusesse haarata Põhja-Ukrainas asuvat katedraali ning nõudsid, et 
preestrid lubaksid teenistusi läbi viia ka Kiievi Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kirikul, 
vahendas RIA Novosti. 
 
Vene välisministeerium kutsus kõiki riigi jõuallikaid vältima pingete eskaleerimist ja 
ennetama riigi sattumist religioossesse vastasseisu enne kui on hilja. 
 
http://en.ria.ru/world/20140226/187918922/Russia-Urges-Ukrainian-Clerics-to-Prevent-Religious-
Conflict.html 
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Kirikujuhtide kokkusaamisel Peterburis oli kõne all perekond ja lapsed 
27.02.2014 Elumuutev usuliikumine 
 
Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel osales liidu ja Eesti Kirikute 
Nõukogu esindajana SRÜ ja Balti riikide kirikujuhtide kokkusaamisel Peterburis.  
 
Kristliku Konfessioonidevahelise Konsultatiivse Komitee eestvõttel President Jeltsini 
Raamatukogus kokkukutsutud pleenumi teemaks oli Perekonna kriis ja orbumuse 
probleem.  
Peaettekande pidas Vene Õigeusu Kiriku Moskva Patriarhaadi välissuhete 
osakonnajuhataja metropoliit Illarion, kes ühtlasi juhatas pleenumit koos rooma-
katoliku kiriku Moskva peapiiskopi Paolo Pezzi ja Venemaa EKB Liidu välissuhete 
osakonnajuhataja Vitali Vlasenkoga. Kaasettekanded pidasid rooma-katoliku kiriku 
Minski ja Mogiljovi peapiiskop Juri Kosabutski ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 
avalike suhete juht Arho Tuhkru. 
  
Pastor Meego Remmel kõneles Eestimaa konfessioonide sisesest ja -vahelisest tööst 
perede ja laste heaks samas toimunud ümarlauas. Pleenum kiitis heaks pereelu ja 
lastekasvatust puudutava ühisavalduse, samuti avalduse rahu toetamiseks Ukrainas.  
 
https://www.facebook.com/pages/Elumuutev-usuliikumine/208839045801669 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
24.02 - 02.03 Hommikupalvused - ARHO TUHKRU (EELK) 

 

Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
02.03 kl 18 Pühakoda, 1. Saatetsükkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist.  
 
Esimeses saates räägivad kunstiajaloolased Kersti Markus, Anneli Randla ja Anu 
Mänd ning roomakatoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan meie kirikuarhitektuuri 
murdepunktidest ja keskaegse kiriku ehitusest, sisustusest ning funktsioonist.  
 
Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. 
 
 
 
 


